الحلقة الثانية عشر
تطبيقات )  ( SPSSفي دراسة البحوث الجرائية

رسم التفاعل بين المتغيرات باستخدام )(SPSS
د .غسان يوسف قطيط
المرجع :حوسبة التقويم الصفي  / 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان
سنقوم برسم التفاعل بين الطريقة والجنس الوارد في الحلقة الثامنة ،وسنأخذ النتائج
نفسها الواردة في الجدول) ،(2وسنتناول المثال السابق كالتي:

مثال:
قام معلم بإجراء البحث التي:

" أثر الجنس والتدريس وفق طريقتي حل المشكلت والستقصاء في تحصيل
الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع الساسي "
متغيرات البحث:
-

المتغيرات المستقلة :طريقتي التدريس  ،الجنس) متغير معدل(

-

المتغيرات التابعة :التحصيل

 أدوات الدراسة :اختبار تحصيليعينة البحث:
تكونت عينة البحث من )  ( 149طالبا ،تم اختيارهم قصديا من
الصف التاسع الساسي .ويمثل الجدول ) (1توزيع طلبة عينة الدراسة:
جدول ) ( 1

توزيع طلبة عينة البحث حسب طريقة التدريس
) حل المشكلت ,والستقصاء ( والجنس
الطريقة
حل المشكلت

الستقصاء

ذكر

)(1
37

)(2
38

)(1
أنثى

)(1 -1
39

)(2-1
35

)(1-2
76

)(2-2
73

الجنس

)(2
المجموع
تتمثل أسئلة البحث في السؤال التي:

المجموع

75
74
149

"هل توجد فروق في التحصيل لدى طلبة الصف التاسع الساسي تعزى للتفاعل بين طريقققة
التدريس والجنس؟ "
كيف يتم استخدام الرسم لتوضيح الفروق بين متوسطات أربع مجموعات؟
يتم تطبيق اختبار القبلي على أفراد البحث ،ويتم تحليل التغاير  ANCOVAليجاد
الفروق بين المتوسطات لعلمات الطلبة على اختبار البعدي .ولجراء التحليل نستخدم برنامج
)  ( SPSSوفق الخطوات التية:
•

فتح برنامج ( SPSS ).

•

فتح صفحة )  ( Variable Viewمن أسفل الشاشة.

•

كتابة في قائمة )  ( nameالطريقة والجنس و العلمة القبلية والعلمة

البعدية في أربعة أسطر متتالية .وهي تمثل أفراد العينة أو الطلبة وعلماتهم.
•

عدد الطلبة الذين درسوا بالطريقة الولى حل المشكلت ).(76

•

الطلبة الذين درسوا بالطريقة الثانية الستقصاء ).(73

•

عدد الطلبة الذكور).(75

•

عدد الطلبة الناث).(74

•

عدد الطلبة تؤخذ بعين العتبار عند إدخالها ضمن الطريقة ،والجنس.

•

نقوم بإدخال عدد ) (1إلى الرقم ) (76في عمود الطريقة.

• نقوم بإدخال عدد ) (2من الرقم )  (77إلى الرقم ) (149في عمود الطريقة.
• نقوم بإدخال عدد ) (1إلى الرقم ) (75في عمود الجنس.
• نقوم بإدخال عدد ) (2من الرقم) (76إلى الرقم ) (149في عمود الجنس.
• يتحدد العدد ) (1أو ) (2من خلل الجدول ) ،(1لحظ المجموعة الولى)،(1-1
والمجموعة الثانية) ،(1-2والمجموعة الثالثة) ،(2-1والمجموعة الرابعة).(2-2
• طلبة المجموعة الولى الذكور الذين درسوا بطريقة حل المشكلت ) (37طالبا,
وطلبة المجموعة الثانية الذكور الذين درسوا بطريقة الستقصاء ) (38طالبا,وطلبة
المجموعة الثالثة الناث اللواتي درسن بطريقة حل المشكلت) ,(39وطلبة المجموعة
الرابعة الناث اللواتي درسن بطريقة الستقصاء ) (35طالبا في الختبار البعدي.
• النتقال من أسفل الشاشة إلى ) ( Data View
• إدخال علمات الطلبة في الختبار القبلي والبعدي علما بان العلمة القصوى
)  ( 50كالتي:
الجدول ) ( 2

سنتعامل مع البيانات المدرجة في الجدول) (2الموجود ضمن التطبيق الثاني.
• يتم الرسم وفق اختيار ) (Graphsمن الشريط العلوي.
• تظهر قائمة منسدلة نختار ).(Line

(Define)  ثم.(Multiple )• نختار

• يظهر صندوق حوار نفعل )(Other Summary Function
• نقل العلمة البعدية لمستطيل ).(Variable
• نقل الطريقة لمستطيل).(Category
• نقل الجنس لمستطيل).(Define lines

• نختار من أسفل مربع الحوار ).(Titles
• نضع حل المشكلت والستقصاء وذكر وأنثى كل منها في مستطيل.

• ننقر على خيار )  .( Continueثم من مربع الحوار الجديد نختار .OK
• تظهر الرسم التي:

• لتغيير الرسم السابق وتحديد اللغة العربية نتبع التي:
• كل ما في الرسم يغير من خلل النقر مرتين على المراد تغييره.
• تعريب الكلمات من خلل اختيار الكلمة ثم نختار) (Tمن شريط الدوات.

• نختار نوع الخط ،ثم من مربع الحوار الجديد نختار .OK
• يظهر الرسم كالتي:

حل المشكلت

الستقصاء
32
30
28

الجنس

26

1.00

22
20

2.00
2.00

1.00

طريقة

ذكر
انثى

علمةب Mean

24

